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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Dikstaartgerbil 
 
Uiterlijk 
De dikstaartgerbil is ongeveer 10 cm lang en heeft een staart van ongeveer 
5 cm lang. Dikstaartgerbils wegen ongeveer 40 gram. De dikstaartgerbil lijkt wat 
op een hamster. Anders bij de dikstaartgerbil is de spitse snuit en de dikke, bijna 
kale, knuppelvormige staart. Aan deze ongewone staart dankt de gerbil dan ook 
zijn naam.  
 

 
 
Oorsprong 
Dikstaartgerbils komen oorspronkelijk uit de Noordelijke Sahara. Ze leven daar 
in zandvlakten met weinig planten of in rotsachtige woestijnen. Dikstaartgerbils 
maken in het wild simpele holen van ongeveer één meter diep in harde zandige 
grond.  
 
Voedsel 
Dikstaartgerbils zijn in het wild vooral insecteneters, maar ze eten ook 
verschillende planten. Gerbils moeten altijd over vers water beschikken.  
 
Huisvesting 
De beste manier om dikstaartgerbils als huisdier te houden is in een glazen bak, 
zoals een aquarium of terrarium. De lengte en de breedte moet minstens 
60 cm x 40 cm zijn voor 2 - 4 dikstaartgerbils. Dikstaartgerbils moeten 
regelmatig een zandbad nemen om hun vacht vetvrij te houden. Daarom hebben 
ze een schaal met zand nodig of zand als bodemmateriaal.  
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Gedrag 
In het wild leven dikstaartgerbils solitair. Ze zijn actief tijdens de schemering.  
In gevangenschap lijken de dikstaartgerbils op dagdieren, hoewel ze heel veel 
slapen! Vrouwtjes kunnen agressief zijn naar mannetjes. 
Een aandoening die je vaak bij dikstaartgerbils ziet, zijn bijtwonden in de staart. 
Bij het vechten proberen dikstaartgerbils elkaar namelijk in de staart te bijten. 
 
Voortplanting 
Dikstaartgerbils zijn geslachtsrijp als ze twee maanden oud zijn.  
In gevangenschap kunnen ze zich het gehele jaar voortplanten. Voor een paring 
moeten man en vrouw twee dagen bij elkaar zitten. De draagtijd van de 
dikstaartgerbil is 21 dagen. De gemiddelde nestgrootte is drie - vijf jongen. 
De jongen stoppen met melk drinken als ze vier weken oud zijn. Het is belangrijk 
dat een vrouwtje na de zoogperiode drie weken rust krijgt vóór de volgende 
paring.  
 
 

1p 1 In Nederland kun je dikstaartgerbils niet buiten houden. 
 Noem hiervoor een reden. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 2 Dikstaartgerbils krijgen meestal knaagdierenvoer, ook al is dit niet hun 
natuurlijke voedsel. 
Wat is een goede aanvulling op het knaagdierenvoer voor de dikstaartgerbil? 
A groente  
B hooi 
C meelwormen 
D fruit 
 

2p 3 Een dikstaartgerbil kan het drinkwater het beste in een drinkflesje krijgen. 
 Noem drie voordelen van een drinkflesje in vergelijking met een open stenen 

drinkbakje. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 4 Noem twee voorwerpen die je een dikstaartgerbil kan geven om zijn 
knaagtanden kort te houden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 5 In het wild leven dikstaartgerbils solitair.  
 Wat betekent dat? 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 6 Een fokker gaat dikstaartgerbils fokken en houdt zich aan de richtlijnen voor de 
voortplanting, zie pagina 3. Op 1 januari 2011 zet de fokker een paartje bij 
elkaar. 

 Hoe vaak kan het gerbil vrouwtje in 2011 maximaal werpen? Schrijf de 
berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 7 Zet onder beide foto’s het geslacht van de dikstaartgerbil. 
 

 

 

 
   
foto 1: …………………………  foto 2: …………………………. 
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Schapen houden 
 
Biologisch akkerbouwer Aart Appel wil op zijn bedrijf schapen gaan houden.  
De grasklaver die hij teelt wil hij gebruiken als voer voor de schapen en een 
kapschuur wil hij gebruiken als huisvesting. De kapschuur is aan drie zijden 
dicht. De open zijde is op het zuidoosten gericht. Hier zie je een foto van de 
(nog in te richten) kapschuur. 
 

 
 
 

1p 8 Waarom is het gunstig dat de opening van een schapenschuur naar het 
zuidoosten gericht is?  

 Noem een reden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 9 De schuur is aan één kant open. In de zijwanden en de achterwand mogen geen 
openingen zitten. 

 Noem een reden hiervoor. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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De schapen lammeren in ongeveer drie weken tijd allemaal af. Daarom moeten 
alle drachtige ooien in de schuur passen. Op de volgende pagina zie je een 
plattegrond op schaal van deze kapschuur. 
Voor de inrichting van een schapenschuur heb je drie hoktypen nodig: 
− aflammerhokken voor het aflammeren 
− een speenlammerenhok, waar de lammeren die niet bij de moederooi 

drinken kunstmatig gevoerd worden 
− een groepshok dat (met een hek) in tweeën gedeeld kan worden. Op die 

manier is er voldoende ruimte voor de drachtige ooien en de ooien die al 
lammeren hebben. 

Voor deze hoktypen heb je 3 m2 per ooi nodig bij het inrichten van de schuur 
(inclusief loopruimte en dergelijke). Als alle lammeren geboren zijn en het weer 
is goed, kan de hele groep in een keer naar buiten het weiland in.  
 
 

1p 10 Hoeveel ooien passen er maximaal in de schuur van de plattegrond tijdens de 
aflammerperiode? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 11 Een ooi blijft maar enkele dagen in een aflammerhok. Daarom is er niet voor 
elke ooi een aflammerhok nodig. De verhouding is 1 op 3.  

 Wat is het aantal aflammerhokken dat nodig is? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Er zijn dus drie hoktypen nodig: aflammerhokken, een speenlammerenhok en 
een groepshok. De vereisten bij de inrichting zijn: 
− Een aflammerhok is 1 bij 2 meter.  
− Alle hokken moeten minimaal 2 meter van de open wand liggen (om 

natregenen en tocht te voorkomen).  
− Er moeten looppaden van minimaal 1 meter breed overblijven (om de 

hokken te kunnen bereiken). 
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3p 12 Teken in de plattegrond op schaal: 
− het aantal aflammerhokken dat je hebt berekend 
− een speenlammerenhok van 8 m2 
− een groot groepshok in de ruimte die over is 
− zorg voor looppaden en 
− zorg voor het goed benutten van de ruimte. 
 
 

Legenda:
dichte zijde

1 cm

1 cm

open zijde

noord

schaal is 1 op 100
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Agapornissen 
 
Agapornissen, ook wel dwergpapegaaien genoemd, komen oorspronkelijk uit 
Afrika. Ze vallen op door hun felle kleuren. Ze worden ongeveer 13 tot 16 cm 
groot en wegen tussen de 40 en 60 gram. In het Engels worden agapornissen 
ook wel lovebirds genoemd. Deze benaming heeft te maken met hun 
aanhankelijke karakter. Ze krijgen een erg hechte band met hun partner, die hun 
hele leven blijft.  
 
 

1p 13 Op welke afbeelding staat een agapornis?  
 

  
A B C 

  
D E F 

 
1p 14 Hoe wordt het genoemd als een mannelijk dier en een vrouwelijk dier hun hele 

leven samen blijven? 
A Deze dieren leven solitair. 
B Deze dieren leven solidair. 
C Deze dieren leven monogaam. 
D Deze dieren leven polygaam. 
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1p 15 Hoe heet een vrouwelijke agapornis? 
A een mot 
B een vooi 
C een pop 
D een moer 
 
 
De kooi voor een koppel agapornissen moet aan een aantal eisen voldoen: 
− een spijlafstand van minimaal 1,6 cm en maximaal 1,8 cm  
− horizontale spijlen 
− zitstokken van verschillende diktes  
− 1 of 2 voederbakjes  
− minimaal 1 drinkbakje  
− bodembedekking op de bodem  
− speelgoed of andere voorwerpen voor de vogels  
− minimaal 60 cm lang, 70 cm diep en 100 cm hoog. 
 
 

1p 16 De spijlen in de kooi van een agapornis moeten horizontaal zijn. 
 Noem hiervoor een reden. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 17 Als bodembedekking kan bijvoorbeeld schelpenzand, houtsnippers of geperste 
maïskorrels gebruikt worden.  

 Wat zijn twee nadelen van het gebruik van schelpenzand in de kooi? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Varkenshouderij 
 
De heer Jansen heeft een gesloten varkensbedrijf. Dit zijn de kengetallen van 
zijn bedrijf van 2010. 
 

 
1p 18 Wat is een gesloten varkensbedrijf? 

A Een bedrijf dat beslist geen publiek toelaat. 
B Een bedrijf dat aan alle IKB-regels voldoet. 
C Een bedrijf dat zijn eigen gefokte biggen afmest. 
 

1p 19 Het bedrijf heeft een worp-index van 2,33. De worp-index is het gemiddeld 
aantal worpen per zeug per jaar. 
Met welke gegevens moet je tenminste rekening houden bij het berekenen van 
de worp-index? 
A met de speenleeftijd en de bezettingsgraad 
B met de speenleeftijd en de gustperiode 
C met de gustperiode en het aantal geboren biggen 
D met de lengte van de dracht en het aantal geboren biggen 
E met de lengte van de dracht en de bezettingsgraad 
 

1p 20 Hoeveel kg zeugenvoer heeft de heer Jansen het aflopen jaar gevoerd? Schrijf 
de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 

zeugen  vleesvarkens  
aantal zeugen 234 aantal vleesvarkens 931 
aantal opfokzeugen (gelten) 21 bezettinggraad (%) 90 
worp-index 2,33 groei per dier per dag 772 
levend geboren biggen per worp 11,3 kg voeropname per dier per dag 2,00 
doodgeboren biggen per worp 0,9 EW voeropname per dier per dag 2,19 
percentage biggensterfte 13,5 voederconversie 2,60 
biggenproduktie per worp 9,7 EW conversie 2,84 
biggenproduktie per zeug per jaar 22,7 gecorrigeerde EW conversie  764 
grootgebrachte biggen per zeug per 
jaar 

22,3 gecorrigeerde groei per dier per dag 2,78 

percentage ingezette opfokzeugen 45 kg geslacht gewicht 87 
percentage uitval van zeugen 43 kg levend gewicht 112 
aflevergewicht biggen in kg 25,5 kg opleggewicht 25 
biggengroei in gram per dag 328 vleespercentage 56,1 
kg biggenvoer per big per jaar 29 percentage AA 13,8 
kg zeugenvoer per zeug per jaar 1118 percentage A 77,1 
EW zeugenvoerpakket per zeug 1145 percentage uitval 2,5 
  kg biggenvoer per opgelegde big 37 
  kg overgangsvoer per opgelegde big 13 
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Een week voor het werpen gaan de drachtige zeugen van de zeugenstal naar de 
kraamstal. De heer Jansen behandelt de zeugen voor ze de kraamstal ingaan 
met Euromec. Hier staat een gedeelte van het etiket van Euromec.  
 
 
Voor de volgende dieren: varken (fokvarken), varken (vleesvarken) 
Inhoud: flacon à 250 ml  
Diergeneesmiddel  VRIJ  REG NL 9997  
 
Samenstelling:  
1 ml bevat 10 mg ivermectine  
 
Farmaceutische vorm: injectievloeistof Toediening: subcutaan 
 
Indicatie:  
Varken:  
Behandeling en bestrijding van infecties met:  
− maagdarmwormen (volwassen en larven): Ascaris suum, Hyostrongylus 

rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloïdes ransomi (volwassen)  
− longwormen: Metastrongylus spp. (volwassen)  
− luizen: Haematopinus suis  
− mijten: Sarcoptes scabei var. suis  
 
Dosering:  
Varken:  
Eenmalig 1 ml Euromec injectie per 33 kg lichaamsgewicht (dit komt overeen 
met 0,3 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht).  
Jonge varkens:  
Bij jonge varkens is juistheid van de dosering belangrijk. Het gebruik van een 
spuit waarop hoeveelheden tot 0,1 ml afgelezen kunnen worden, wordt 
aanbevolen.  
 
 

1p 21 Wat is de werkzame stof in dit middel? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 22 Euromec is een middel dat tegen ecto- en endoparasieten werkt. 
 Welke endoparasieten kun je volgens de bijsluiter met dit middel bestrijden? 

 
............................................................................................................................ 
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Hier is een indeling van de conditie van zeugen en de spekdiktes te zien. 
 

Conditie zeug

1 2 3 4 5

Zeer mager
< 12 mm

Mager
13-15 mm

Normaal
16-18 mm

Ruim
19-22 mm

Zeer ruim
>23 mm

Spekdikte

 
 
Met een meetlint kun je het gewicht van een varken bepalen.  
Je meet daarvoor de lengte van het varken vanaf de plek tussen de oren tot aan 
de inplant van de staart.  
En je meet de borstomtrek vlak achter de voorpoten.  
Het aantal cm van de lengte vermenigvuldig je met de omtrek van de borst 
in cm.  
Het totaal deel je door 185 (mager varken), 170 (normaal varken) of 155 (ruim 
varken). Dan heb je het gewicht in kilo’s.  
 
 
Hier staan enkele gegevens van vijf zeugen van de heer Jansen. 
 

 
2p 23 Hoeveel ml Euromec moet zeug nummer 309 toegediend krijgen voordat ze naar 

de kraamstal gaat? Schrijf de berekening op. Geef het antwoord in één 
decimaal. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 24 Het is 14 mei 2011. 
Welke zeug zal als eerste naar de kraamstal verplaatst worden? 
A zeug nummer 134 
B zeug nummer 211 
C zeug nummer 309 
D zeug nummer 421  

zeug 
nummer dekdatum beer werpdatum spekdikte 

in mm 
borstomtrek 
in cm 

lengte 
in cm 

122 19/1/2011 KI-5112 13/5/2011 19 145 175 
134 28/4/2011 KI-5432  17 140 180 
211 13/3/2011 KI-6532  20 135 160 
309 1/5/2011 KI-5112  15 135 170 
421 7/2/2011 EB-3  14 140 165 
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2p 25 Hier staan de richtlijnen voor de voergift per dag voor drachtige zeugen. 
 

conditie 1e - 6e week 
van de dracht 

7e - 11e week 
van de dracht 

12e week tot eind 
van de dracht 

mager 3,5 kg 2,8 kg 3,0 kg* 
normaal 3,0 kg 2,6 kg 3,0 kg* 
ruim 2,8 kg 2,6 kg 2,8 kg* 

* Op de dag van het werpen krijgt de zeug maar 1 kg voer. 
 
Het is nog steeds 14 mei 2011. 

 Wat is de voergift van deze dag voor zeugnummer 211 en 421? Vul de tabel 
in. 

 
zeug-
nummer voergift in kg 

211  

421  

 
1p 26 De biggen krijgen allemaal een injectie met een ijzerhoudende vloeistof. 

Waarom krijgen de biggen een ijzerinjectie? 
A Dan krijgen ze mooi wit vlees. 
B Dit middel stimuleert de groei. 
C Dit middel voorkomt bloedarmoede. 
D Dit middel verkleint de kans op staartbijten. 
 

1p 27 De heer Jansen castreert de beertjes niet meer. 
Waarom werden beertjes in het verleden gecastreerd? 
A om de kans op vechten te verminderen 
B om een vieze geur van het vlees te voorkomen 
C om het dekken in de afmeststal te voorkomen  
D om de groei van de beertjes te stimuleren 
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Excellent speciaal 
 
Op een pak hondenvoer staat deze informatie. 
 

 
 
Deze voeding is zeer geschikt voor: 
− pups van kleine en middelgrote rassen in de groeifase 
− gespeende pups van kleine en middelgrote rassen totdat zij 80% van hun 

volwassen gewicht hebben bereikt 
− drachtige en zogende teven van alle rassen 
− volwassen honden van alle rassen in periodes van verhoogde 

energiebehoefte 
Deze voeding is minder geschikt voor pups van grote rassen in de groeifase. 
 
Ingrediënten: tarwe, dierlijk vet, vismeel, maïseiwit, varkenseiwit, rijst, 
mineralen, karnemelkpoeder, aardappeleiwit, suiker, eieren, vitaminen en 
zonnebloemolie 
 
Specifieke kenmerken: 
Heeft een verhoogd gehalte aan energie, eiwitten, vitaminen, mineralen en 
bevordert de normale skeletontwikkeling.  
De oplosbare vezel neemt diverse malen het eigen gewicht aan vocht op.  
De vezel heeft een gunstig effect op de werking van de darmen. 
 
 

1p 28 Wat voor hondenvoer is dit? 
A een enkelvoudig voermiddel met alleen dierlijke grondstoffen 
B een enkelvoudig voermiddel met alleen plantaardige grondstoffen 
C een samengesteld voermiddel met alleen dierlijke grondstoffen 
D een samengesteld voermiddel met alleen plantaardige grondstoffen 
E een samengesteld voermiddel met dierlijke en plantaardige grondstoffen 
 

1p 29 Voor welke van de volgende honden is dit voer geschikt? 
A voor een pup van 2 - 3 weken oud 
B voor een drachtige teef van een klein ras 
C voor een volwassen hond met geringe activiteit 
D voor een pup van een groot ras 
E voor een pup van een klein ras met een volwassen gewicht  
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1p 30 Voedingsstoffen worden ingedeeld in bouwstoffen, brandstoffen en 
beschermende stoffen.  
Bij welke voedingsstoffen hoort eiwit vooral? 
A bij de bouwstoffen 
B bij de brandstoffen 
C bij de beschermende stoffen 
 
Het schema geeft aan hoeveel voer een hond per dag (24 uur) moet krijgen. 
 

volwassen50-100%*0-50%*huidig gewicht
gggkg

* percentage van volwassen gewicht

50
60
65
85

100
115
140
165
190
215
260
300
330

75
90

100
125
150
170
210
250
285
320
385
450
495

100
115
135
165
195
225
280
330
380
425
515
600
660

2   
2,5
3   
4   
5   
6   
8   

10   
12   
14   
18   
22   
25   

 
 

1p 31 Een hond met een volwassen gewicht van 22 kg weegt nu 10 kg. De hond krijgt 
3 maaltijden met gelijke porties voer per dag. 

 Hoeveel gram voer moet deze hond per maaltijd krijgen volgens het 
schema?  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Hittestress 
 
Het is duidelijk bewezen dat hittestress effect heeft op de fysiologie en 
productiviteit van melkvee. De eerste signalen van hittestress kunnen zich al bij 
20 °C voordoen, bijvoorbeeld bij koeien die zweten en snel ademen. De melkgift 
kan hierdoor met ongeveer 10 procent afnemen.  
Het is aangetoond dat hittestress in de late dracht kan zorgen voor een afname 
in het gewicht van het kalf en een afname in melkproductie.  
Droge koeien die verkoeling hadden, kregen zwaardere kalveren dan koeien die 
geen verkoeling hadden. 
 
Management  
Hoe kan je de luchtverversing in een stal zo regelen dat de temperatuur in de 
stal niet meer dan 5 graden verschilt van de buitenlucht?  
Het antwoord hangt af van het soort ventilatiesysteem dat gebruikt wordt.  
Bij natuurlijke ventilatie kan je de temperatuur regelen met de luchtinlaat-
openingen aan de zijkant en de luchtuitlaatopening in de nok. Bij erg koud weer 
moet de luchtinlaat ongeveer 5 centimeter open staan. Zodra de 
buitentemperatuur stijgt, moet de luchtinlaat verder open.  
In een koude, natuurlijk geventileerde stal moet de nok voor elke 3 meter 
stalbreedte 5 centimeter open zijn. De luchtinlaatopeningen moeten voor elke 
3 meter stalbreedte aan elke kant 2,5 cm open zijn.  
Bijvoorbeeld voor een stal van 30 meter breed moet de nok 50 centimeter open 
staan en de luchtinlaatopeningen aan elke kant 25 centimeter.  
Natuurlijke ventilatie werkt het beste als de dakhelling elke 30 centimeter 
10 centimeter stijgt.  
Bij een mechanisch ventilatiesysteem moet één ventilator steeds aanstaan om 
de luchtkwaliteit constant te houden. De andere ventilatoren worden 
aangestuurd door een thermostaat. De thermostaat stel je zo in dat de 
luchttemperatuur zo laag mogelijk is en de dieren het nog comfortabel hebben.  
 
 

1p 32 Geef twee gevolgen van hittestress bij rundvee, volgens de tekst.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 33 Hier staat een schematische weergave van een stal. 
 Teken in de afbeelding hoe natuurlijke ventilatie werkt in een rundveestal.  

 

 
 



 GL-1074-a-11-1-o 17 lees verder ►►►

2p 34 Een stal heeft een breedte van 25 meter.  
 Hoe ver moeten de nok en de luchtinlaatopeningen geopend zijn?  

 Schrijf de berekeningen op en rond af op een geheel getal. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Hier is de mate van hittestress bij koeien weergegeven bij een bepaalde 
temperatuur en relatieve vochtigheid (rv).  
 

25

30

35

40

45

49

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

comfortabel

milde stress

stress

hevige stress

mogelijke doodtemp
( C)

rv

 
 

1p 35 Wat is het hoogste stressniveau dat in Nederland, bij ons klimaat, buiten de stal 
voor kan komen? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 36 Leg uit wat de relatie is tussen de rv en de mate van hittestress volgens de 
grafiek.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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De flappentak  
 
De flappentak (Extatosoma tiaratum) is een lid van de familie van de 
wandelende takken en wandelende bladeren. De flappentak ziet er anders uit 
dan de meeste wandelende takken. Het dier heeft verbredingen aan de poten 
(de flappen) en aan het achterlijf. 
 
Mannelijke en vrouwelijke dieren verschillen nogal in uiterlijk. Het vrouwtje is 
13 cm groot. Zij is fors gebouwd en bruin van kleur en kan niet vliegen.  
Het mannetje is 9 cm groot en groen van kleur en kan wel vliegen. 
 

  
 
De flappentakken zien er stekelig uit: langs de randen van de flappen, op de rug 
en op de buik, zitten kleine weerhaakjes. 
Veel soorten wandelende takken kunnen zich voortplanten zonder tussenkomst 
van een mannetje. 
 
Flappentakken houd je in een terrarium.  
Overdag moet de temperatuur in de bak tussen 22 en 28 °C zijn. 
's Nachts mag de temperatuur zakken tot 17 °C.  
Voor de huisvesting van één flappentak geldt de volgende norm: 
− lengte en hoogte van de bak: 3 x lengte van het langste dier 
− breedte van de bak: 2 x lengte van het langste dier 
− per extra dier komt er 10% op de norm 
 
 

1p 37 De flappentak is een lid van de familie van de wandelende takken.  
Tot welke klasse horen de wandelende takken?  
A tot de insecten 
B tot de spinachtigen 
C tot de kreeftachtigen 
D tot de duizend- en miljoenpoten 
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1p 38 Noem twee secundaire geslachtskenmerken van de flappentak. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 39 In een terrarium worden vier flappentakken gehouden, twee volwassen mannen 
en twee volwassen vrouwen.  

 Wat moeten de lengte, breedte en hoogte van het terrarium minimaal zijn? 
Schrijf de berekening op en rond af op een geheel getal. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 40 De meeste wandelende takken kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten.  
 Wat betekent ongeslachtelijk voortplanten?  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Vijf nieuwe klonen op Zangersheide 
 
De stallen van stoeterij Zangersheide in Lanaken hebben vijf klonen gekregen, 
die zijn geboren in april 2009. Deze paarden zijn gecreëerd door Cryozootech in 
Texas en zijn nakomelingen van toppaarden. Drie van de vijf klonen zijn 
afkomstig van Ratina Z een bruine Hannoveraan merrie. De klonen heten  
Ratina Z met daarachter Alfa, Beta en Gamma. Ratina Z word ook wel de merrie 
van de eeuw genoemd en wordt beschreven als het beste springpaard in de 
wereld. Ze won enkele gouden en zilveren medailles waaronder Olympisch 
goud. 
 

 
Ludger Beerbaum met Ratina Z 
 
 

1p 41 Ratina Z is een bruine Hannoveraan merrie. 
Wat geeft Hannoveraan aan? 
A het ras 
B de soort 
C de stamboom  
D de variëteit 
 

1p 42 Welk celmateriaal van Ratina Z is gebruikt om de drie klonen te maken? 
A bevruchte eicellen 
B de kernen van eicellen 
C de kernen van gewone lichaamscellen 
D onbevruchte eicellen 
 

1p 43 Wat is klonen? 
A geslachtelijke voortplanting 
B KI 
C embryotransplantatie 
D ongeslachtelijke voortplanting 
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1p 44 De drie klonen Ratina Z Alfa, Ratina Z Beta en Ratina Z Gamma zijn exacte 
kopieën van Ratina Z. 
Wat betekent exacte kopieën? 
A dat het paarden met hetzelfde fenotype zijn 
B dat het paarden met hetzelfde genotype zijn 
C dat het paarden met hetzelfde fenotype en genotype zijn 
 

1p 45 Men probeert steeds betere springpaarden te fokken met steeds meer aanleg 
om te springen.  

 Is klonen hiervoor geschikt? Leg je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Hobby- en schooldieren en de meststoffenwet 
 
De Meststoffenwet geeft aan hoeveel mest een bedrijf maximaal op het land 
mag brengen.  
Alle bedrijven moeten daarom in hun administratie vastleggen hoeveel dieren ze 
houden en hoeveel meststoffen er op hun land zijn gebracht. 
Hobbydierhouders en scholen hoeven geen mestboekhouding bij te houden.  
Maar voor iedereen geldt: als de grond gebruikt wordt als grasland of bouwland, 
dan mag er maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare worden 
verspreid.  
 
Een houder van hobbydieren mag niet meer stikstof produceren dan 350 kg per 
jaar. Dit geldt ook voor houders van paarden en pony's. Wordt er meer stikstof 
geproduceerd, dan moet de houder aantonen dat de dieren niet bedrijfsmatig 
worden gehouden. Dus dat de dieren worden gehouden zonder winst te maken. 
 
 
In de tabel is de stikstofproductie (in kg) per jaar van verschillende diergroepen 
gegeven. 
 

diergroepen aantal kg stikstof 
per dier per jaar 

runderen > 1 jaar 68,2  
jongvee < 1 jaar 28,0  
schapen 7,4  
geiten 5,6  
paarden tot en met 250 kg 18,9  
paarden tot en met 450 kg 28,8  
paarden > 450 kg 57,0  
ezels  18,6  
herten 9,6  
varkens  9,4  
kippen 0,4  
kalkoenen 0,8  
konijnen 1,1  
eenden 0,7  
ganzen 3,2  
parelhoenders 0,3  

 
1p 46 Het belangrijkste doel van de meststoffenwet is de negatieve effecten van mest 

op het milieu beperken. 
Hoe wil de wet dit bereiken? 
A door dierlijke mest te vervangen door kunstmest 
B door het aantal hobbydieren te verminderen 
C door de hoeveelheid mest per hectare te verminderen 
D door de hoeveelheid mest van productiedieren te verminderen 
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Op een school worden voor de praktijklessen dieren gehouden. 
De volgende dieren zijn aanwezig: 
− 2 Shetland pony’s < 250 kg 
− 2 Lakenvelder koeien  
− 2 Piëtrain zeugen 
− 6 Hollander voedsters 
− 3 Barnevelder hennen  
− 2 Toggenburger geiten  
− 3 Texelaar schapen 
 
 

3p 47 Bereken met behulp van de tabel de hoeveelheid stikstof die de dieren op 
school per jaar produceren. Vul de tabel verder in. 
 

diersoort aantal aantal kg stikstof 
per dier per jaar kg stikstof totaal 

Shetland pony     

Lakenvelder koe     

Piëtrain zeug    

Hollander voedster    

Barnevelder hen    

Toggenburger geit    

Texelaar schaap    

totaal  

 
1p 48 Om de mest uit te rijden heeft de school in totaal 1,5 ha land. Stel dat de dieren 

op school in totaal 250 kg stikstof produceren. 
 Leg uit of de school alle mest op het eigen land uit mag rijden.  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 49 Op school is een Lakenvelder koe aanwezig. 
Op welke afbeelding staat een lakenvelder koe? 
 

 
A B 

  
C  D 

  
E  F 

 
1p 50 Hier zie je drie verschillende mestsoorten. De foto's zijn allemaal van dichtbij 

genomen. 
 Zet onder elke foto van welke diersoort de mest is. 

 Kies uit: paard, konijn, rund, kip, varken, geit, cavia. 
 

   

foto 1: foto 2: foto 3: 
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1p 51 De mest moet één keer per jaar worden uitgereden. 
Welke mestopslag voor vaste mest is voor de school de beste keuze? 
 

 
A B 

  
C D 

 
 

Castratie kater 
 
Katers worden vaak gecastreerd. Voor een castratie moet de kater een operatie 
ondergaan. 
Een kater is geslachtsrijp bij de leeftijd van 6 tot 7 maanden. Maar meestal 
wordt een kater pas gecastreerd als hij 9 maanden is. Een kater is dan pas 
volledig uitgegroeid.  
 

 
castratie van een kater 
 
 

1p 52 Wanneer is een kater geslachtsrijp? 
A als de kater volwassen is 
B als de kater vruchtbaar is 
C als de kater volgroeid is 
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1p 53 Bij een castratie wordt een kater geopereerd aan de mannelijke 
voortplantingsorganen. 
In de afbeelding zijn de voortplantingsorganen van een kater weergegeven. 
 

1 = zaadleiders 
2 = bijbal 
3 = eikel 
4 = prostaat  
5 = penis 
6 = voorhuid 
7 = teelbal of testikel 
8 = urineleiders 
9 = urineblaas  
 

 
Wat wordt bij de castratie van een kater weggehaald? 
A de penis  
B de prostaat  
C de teelballen  
D de zaadleiders  
E het scrotum  
 

2p 54 Het castreren van een kater heeft verschillende voordelen. 
 Noem twee voordelen van een castratie. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 55 Voor de operatie krijgt de kater een antibioticum-injectie. 
 

 
 
Waarom wordt antibioticum toegediend? 
A tegen de pijn 
B tegen infecties 
C tegen uitdroging 
D voor verdoving  
 

1p 56 In de grafiek is de voedselopname en de energiebehoefte van katten voor en na 
een castratie en sterilisatie te zien. 
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Bij welke groep is de kans op overgewicht het grootst? 
A bij gecastreerde katers 
B bij gesteriliseerde poezen 
C bij niet-gecastreerde katers 
D bij niet-gesteriliseerde poezen 
 

einde  GL-1074-a-11-1-o* 


